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 (5) سورة النور-تفسري القرطيب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد و 

  :-رحمه هللا تعالى-قال القرطبي 
ههاِغ لنِعننههقولههت تعههال : " ِمني ُِ ِغ اُلمن ههنياِغ اُلايههاِفمي ُرمنههوني اُلمنُحاي ُنييا وياُْلِخههوا ِفههي الهه}ِإنَّ الَّههِيَني َي ههيمظ دُّ ٌِ َظ عي ا ههيي ههُم عي ليهن  ريِة وي
 .[23: سورة النههور]

نياغِ اُلمن }األول : قولت تعال :  فيت مسألتان: لي  أينَّ  ويأيُجميعي اُلعنليمياءن ، تقدم في النساء  ُحاي ُكمي اُلمنُحاي  عي ِنيني ِفهي حن
ًَل  نياِغ ِقيياًسا وياُسِتُدَلي ُكِم اُلمنُحاي حن ُيِف كي  ."اُلقي

 البذاب أثرذر مذن الصنعذي  علذى الرجذ  كذا  كمذن قذف  امذرأا، والصنعذي  علذى المذرأا فذي  ذفا  فمن قذف  رجذً  
اإلنسذذا  فصجذذد أسذذ   مذذن الصطذذاول علذذى الرجذذ ، وأل  الصطذذاول علذذى المذذرأا ، حذذب ا ذذا وبا ل ذذا أ ذذدأل  العذذار ال 

إال فذالحمم رج  ال يصطذاول عليذه ا ذفه السذ  ل ، و ، اينما الاال يراه وال ترا ألنه   ليه أ  يقف  امرأا س   عيالقاذ  
 واحد.
ِيِه اُْلييِة،. وياُختنِلفي ِفيميِن -والحمد هلل-وقد بيناه أول السورة " عِ  اُلمنريادن ِبهي الي سي ُيٍر: ُبنن يدن فيقي بي في رماة  يه جن

اِئِر أيزُ   -رضوان هللا عليها-عائشة  سي ةي وي اِئشي قيالي قيُومظ: ِهيي ِفي عي ًة. وي اصَّ   ،-سلمو صل  هللا عليت - لنَِّبي ِ وياِج اخي
ُيرنهنميا. ويَلي تي  اكن ويغي حَّ مينُ قياليتن اُبنن عيبَّاٍس ويالضَّ عن التَُّوبيةن. وي ن لي ريهننَّ ِمني اُلمن في غييُ  قييي ُنفي عيلي َّللاَّ ُد جي نياِغ فيقي  ؛تن تيُوبيةً ُحاي

ُأتنوا ِبأيُربيعي : أِلينَّتن قيالي  نياِغ ثنمَّ ليُم يي ُرمنوني اُلمنُحاي هي }ويالَِّيَني َي اء ِة شن ،  }ِإَلَّ الَِّيَني تيابنواُ :ولتقإل   [4: سورة النههور] دي
ليُم ييُجعيُل أِلنوليِئكي تيُوبيًة، قياليتن  ِء تيُوبيًة، وي ِنَلي ن ِلهي عيلي َّللاَّ حَّ افيجي . وي لضَّ لي  اُلقي ِقيلي: هيييا الُ اكن رَّ عي ليُم ويِعيدن ِلميُن أيصي ُيِف وي

لُّ ميِن اتَّ  ا كن ةي، ِإَلَّ أينَّتن َنريادن ِبهي اِئشي ِقيلي: نيزيليُت ِفي عي تنُب. وي في َي ِيِه بِ اي ِقيلي اهي ِة. وي في ِميِع النَّاسِ لاِ  امٌّ ِلجي  : ِإنَّتن عي
ُرمنوني  : ِإنَّ الَِّيَني َي ييكنونن التَُّقِدَرن ييفيِة ِمُن ذيكيٍر ويأنُنثي ، وي نياِغ، فيدي فنسي الُ أُلينُ ااُلقي لي ِفي هيييا اُلمنييكَّرن ويالُ منُحاي ، خي نَّثن ِي من

ِقيلي: . وي ولن  ؛نيزيليُت ِفي منُشِرِكي ميكَّةي  وياُختياريهن النَّحَّاسن ُم ييقن ُرأي لِ وني أِلينَّهن ري ُلمي  "ُغ ِإنَّميا خرجت لتفجر.ِة ِإذيا هياجي
في عائشذ  وفذي رير ذا، فذي أم ذات المذومنين وفذي ريذر ن، فمذن قذف  المحعذن   ه أنه عامالمحعنات األص  في

وتذاب  إذا أقيم عليه الحد، وسذق  اذفلح حذب المقلذ  ،إال  –نسال هللا الس م  والعافي –اسصحب  فا ال عيد الشديد 
 فاهلل يقب  الص ب ، والص ب  ت دم ما كا  قبل ا. -ج  وع -إلى هللا 
ُنييا وياُْلِخريِة الثانية: : ِإنُ  [23: سورة النههور] }إلنِعننوا ِفي الدُّ ُِ  قيالي اُلعنليمياءن ِيِه اُْلييِة اُلمن اني اُلمنريادن ِبهي ييفيهِة ني اُلقي ِمِنيني ِمهكي

ِمِنيني ِمه ُِ اشن اُلمن دِ  وياُسِتيحي َن اُلحي ُر ضي ُبعيادن وي ُم وي فياُلمنريادن ِباللَُّعنيِة اإلُِ همُ ُنهن هِة اُلعي هيُجهرنهنُم ليهن ُتبي هُن رن هُم عي ويالنهن زي اليهِة وياُلبنُعهدن ، وي دي
ِمِنيني  ُِ ِة اُلمن لي  أيُلِسني ِن عي سي  ".عيِن الثَّنياِء اُلحي

وقذف  المحعذنات لذيأ باسذ   مذن  ذفا،  فالعن  ن، يعنذي المصبرجذات،، لعن هللا السار ، الععاا جاء لعن بعض
 .-نسال هللا الس م  والعافي -ف   مسصحب للعن 

 ."في جانب عبد هللا بن أبي وأشباهتهي خاصة لعائشة تترتب هيه الشدائد  :وعل  قول من قال"
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 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

حب؟ فا ال عيد، وال يسصحب ك   ذفا ال عيذد، ل ذن مذا المذاني أ  يسذصيرى أ  المسلم ال ينطبب عليه  ألنه   ث   فا
احشذ  مذا المذاني؟ أل  القذف  والرمذي بال  ،في اآلخذراولعن  ،ورتب عليه حد في الدنيا ،فر وأنفر من القف ألنه ح  

ب ولذذم يصذذم الحذذد عليذذه  ذذفا فذذي مسذذال  مذذا إذا لذذم يقذذف ل ذذن إذا أقذذيم الحذذد ،حقذذب فذذي القففذذ  ذذفا مصأمذذر لذذيأ بالسذذ  ، 
ا  كذذتذذاب هللا عليذذه، والص بذذ  ت ذذدم مذذا  ،والحذذدوك ك ذذارات، وإذا تذذاب ،حذذد سذذق  حذذب المقلذذ   المنذذه، فذذأذا أقذذيم عليذذه 

 قبل ا إذا كانت بشروط ا.
اِئدن " دي تَّبن هيِيِه الشَّ ةي تيتيري ةظ ِلعياِئشي اصَّ ُن قيالي: ِهيي خي لي  قيُوِل مي لي  قي  أنبي ُبِد َّللاَِّ ُبنِ اِنِب عي جي ِفي  ويعي ُوِل يٍ  ويأيُشبياِهِت. ويعي

، وي  ُم منُبعيدنوني مي، فيِإنَّهن مي مُ ميُن قيالي: نيزيليُت ِفي منُشِرِكي ميكَّةي فيمي كي َظ  ِفي اُْل ليهن ا يي ُسمي عي ِخريِة عي ميُن أيُسليمي فياإلُِ يمظ، وي من ٌِ
: ِمُن أيحُ  اسن ٍر النَّحَّ ُعفي قيالي أيبنو جي ا قيُبليتن. وي ِن ميا ِقيلي ِفيييجنبُّ مي ِميِع النَّاِس الُ ِإنَّ  :ِيِه اُْلييةِ ِويِل هي تيأُ  سي امٌّ ِلجي ييفيِة تن عي قي

ُرمنوني اأُليُنفنسي  : ِإنَّ الَِّيَني َي ييكنونن التَُّقِدَرن نياغِ ُلمنحُ اِمُن ذيكيٍر ويأنُنثي ، وي لي ِفي هي اي خي ، وي ، فيدي نَّثن ِي ييا ِفي ييا اُلمنييكَّرن وياُلمن كي
ِنث.الَّ  ، إَل أنت غلب الميكر عل  الم ُرمنوني  "ِيَني َي

المقفو  انب جالقاذ  رلب المفكر، وفي  فجانب الرميقال: إ  الفين يرمين،  ما}ِإ َّ الَِّفيَن َيْرم  َ {  قال:ولفلح 
 ين.أرلب المونث، وإال فالحمم يعّم  فا و فا، في الجز 

ليهُيِهُم أيلُ  :قولت تعال " دن عي ُومي تيُشهي ها}َي هم ِبمي لنهن هِدَِهُم ويأيُرجن ُم ويأيَُ هاننوا يي  ِسهنيتنهن لنهوني كي قهراءة العامهة  [24: النهههور سهورة] ُعمي
ائِ  ُمزيةن وياُلِكسي حي ييُحيي  وي قيريأي اأُليُعميشن وي اِتٍم. وي خي بالياء، وياُختياريهن أيبنو حي " يُّ وي دن :" ييُشهي هاِء، وياُختيهاريهن أيبنهو عنبي بِ ليفظ نَّ أِلي  ؛ُيهدٍ اُليي

الي بيُيني اَِلُسِم وياُلِفُعلِ  وري قيُد حي ارَّ وياُلميُجرن  ."اُلجي
للمونذذث جذذات الصذذفكير والصانيذذث لل عذذ ، إذا وجذذد ال اصذذ  جذذات الصذذفكير  إذا وجذذد فاصذذ  اذذين ال عذذ  وال اعذذ نعذذم، 

 ولذ  لذم ،الرجذالوجذاءت  ،وجذاء الرجذالمرذ  الرجذال، يجذ ت تذفكيره وتانيرذه، ت سذير والصانيث، مي أ  األلسن جمذي 
ماعذ  ، وإ  أريذد بذه الجرثّ وإ  كا  جمي ت سير  ألنه إ  أريد به الجمي ذ   ،ن تانيث ال ع ي جد فاص  ف  ماني م

 أنث، فيج ت على حٍد س اء.
لنه " هاننوا ييُعمي ها كي ليه  بيُعهٍ  ِبمي دن أيُلِسنيةن بيُعِضِهُم عي ُومي تيُشهي ُعني : َي هُيِف ويالُ اوني ِمهني وياُلمي ليهُيهِ بنهُ ُلقي دن عي ِقيهلي: تيُشههي ُم تيهاِن. وي

ا تيكيلَّمنوا ُم ذيِلكي اُلييُومي ِبمي  ."ِبت أيُلِسنيتنهن
ضذ م نعم، ألسنص م يعني ألسن  القفف ، ال   اكا ألسن  ريذر م علذي م كمذا قدمذه  ذ   نذا، قذال: يذ م تشذ د ألسذن  بع

 .م د عليه ج ارحه، ومن ذلح ألسنص ن ا تشأل  من أ  يش د على ن سهي م القيام  ال ماني في ل ن على بعض، 
م " لنهن ِدَِهُم ويأيُرجن   .وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنيا :أي [24: سورة النههور] }ويأيَُ

ييُعليمنوني أينَّ َّللاَّي قولت تعال :  قَّ وي من اُلحي ن ِدَنيهن فِ يِهمن َّللاَّ ِئٍي َنوي ُومي قُّ اُلمنِبينن  هنوي الُ }َي  [25: لنههورسورة ا]  حي
ن ِدَني  فِ يِهمن َّللاَّ ِئٍي َنوي ُومي :" َي اِهدظ قيريأي منجي زياؤنهنُم. وي جي ُم وي ابنهن من الُ أيُي ِحسي ُفِع" هن " ِبري قَّ لي  أينَّتن نيُعتظ لِلَِّ احي " عي قُّ هلَّ - ُلحي جي هزَّ وي -عي
ُجهه ههاني اُلوي ِف النَّههاِس ليكي رياهيههةن ِخههمي ليههُوَلي كي ُيههٍد: وي ُفههعن . قيههالي أيبنههو عنبي ُعًتهها لِلَِّ  ييكنههوني لِ  ؛تن الرَّ ههلَّ -ني جي ههزَّ وي تيكنههون -عي ههةً  ، وي  منوياِفقي

ِة أنبيي ٍ   ."ِلِقرياءي
ي صذف الذدين كفلح ي صف الدين بانه الحذب، ي صف بانه الحب كما  -ج  وع -أل  هللا  ال وجه للصرجيح  نا 

 حب.على أنه  -ج  وع -والجزاء من هللا 
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ِريري  ذيِلكي أينَّ جي ن وي فِ يِهمن َّللاَّ " َنهوي ِف أنبيهيٍ  تن ِفي منُاحي اِزٍم قيالي: ريأيَُ ُم". الُ  ُبني حي هقُّ ِدَهنيهن ا اُلكيهمي قيهالي النَّ  حي : ويهيهيي هاسن من ِمهُن حَّ

ٌيمِ  ؛ميُرِضي ٍ بيد غير أيِبي عن  وياِد اأُليُع اِلفظ ِللسَّ هةي أيُيًضها فِ . ويَلي حن أِلينَّتن اُحتيجَّ ِبميا هنوي منخي ههَّ هيهييا أي  ؛يهتِ جَّ نَّهتن أِلينَّهتن ليهُو صي
ةن  ازي أيُن تيكنوني اُلِقرياءي ييا جي ِف أنبييٍ  كي   ."مَوفيهم هللا الحق دَنه َومئيٍ }: ِفي منُاحي

 على القراءتين. اأ  يم   )الحب( منع بً يعني ما يمني 
 ؛عنه  حسهنوالم ،لهدَنهم اعًتهن }الحهق يكهون  }دَنهم الحق  وعل  قراءة العامة ،من الحق بدًَل  }دَنهم يكون "

هاِزي ِإَلَّ }ويهيهُل نن  :-عهز وجهل-كمها قهال هللا  ،وأعلهم أنهت يجهازيهم بهالحق ،ذكهر المسهيئين -عز وجهل-ألن هللا   جي
ههوري  لمحسههن لومجازاتههت  ،للكههافر والمسههيء بههالحق والعههدل -عههز وجههل-ألن مجههازاة هللا  ؛[( سههورة سههبأ17)] اُلكيفن

 ."باإلحسان والفضل
يذذذاكا، فذذذالحب م جذذذ ك للمحسذذذن والمسذذذيء، المسذذذيء بالعذذذدل، والمحسذذذن بال ضذذذ ، والحذذذب م جذذذ ك فذذذي ف ذذذ  حذذذب وت 

 الطرفين.
قُّ اُلمنِبينن " ييُعليمنوني أينَّ َّللاَّي هنوي اُلحي وقهد ذكرناهمها  ،-وتعهال  سهبحانت-اسهمان مهن أسهمائت  [25: سورة النهههور] }وي

 ".وخاصة في الكتاَ األسن  ،في غير موضع
  رح األسماء الحسنى للمولف، للم سر.يعني في 

ِبيثياِغ ويالطَّيِ بياغن } قولت تعال :" ِبيثنوني ِلُلخي ِبيِثيني وياُلخي ِبيثياغن ِلُلخي وني ِممَّها وني ِللطَّيِ بياِغ أنُوليِئكي منبي ِبيني ويالطَّيِ بن ِللطَّي ِ  اُلخي ؤن رَّ
هِريمظ  ٌظ كي ِرُز ُاِفهريةظ وي م مَّ ولنوني ليهن ُيهٍد: اُلمي  ،[26: لنهههورسهورة ا] ييقن هاِء ِلُلخي قيهالي اُبهنن زي ِبيثيهاغن ِمهني النِ سي ِبيِثهيني ِمهني ُعنيه  اُلخي

ييا الطَّيِ بياغن ِللطَّيِ ِبيني وي  كي ِبيثياِغ، وي ِبيثنوني ِلُلخي ييا اُلخي كي اِل، وي جي  "ِغ.وني ِللطَّيِ بياالطَّيِ بن الرِ 
 و فا ظا ر السيا  في اآليات.

ا" قيالي منجي ُعنيه  اُلكي وي : اُلمي هِريني سِ  بيُيٍر ويعيطياءظ ويأيُكثيرن اُلمنفي هاغن ِهدظ وياُبنن جن ِبيثيهاغن ِمهني اِلمي ِبيِثهيني ِمهني الر ِ  ُلخي هُوِل ِلُلخي هاِل، اُلقي جي
ا اُلكيِلمياغن ا يي كي ُوِل، وي ِبيثياِغ ِمني اُلقي ِبيثنوني ِمني النَّاِس ِلُلخي ييا اُلخي كي الطَّيِ بنهوني ِللطَّيِ ِبيني ِمني النَّاِس، وي  ُولِ اغن ِمني اُلقي لطَّيِ بي وي

ُوِل.   "ِمني النَّاِس ِللطَّيِ بياِغ ِمني اُلقي
مذذن النذذا ، القبيرذذين مذذن الرجذذال، ال يناسذذب إال و ذذفا يويذذده مجذذيء  ذذفه اآليذذ  بعذذد القذذف ، والقذذف  كذذ م خبيذذث، 

 وكفلح ال  م الطيب يناسب الطيبين من الرجال.
ها ِقيهلي ِفهي هيهِيِه اُْلييهةِ قيالي النَّحَّ  " هنن مي لَّ اسن ِفهي كتهاَ معهاني القهرون: وههيا مهن أيُحسي دي  لعله  صهحة ههيا القهو . وي

ولنوني  وني ِممَّا ييقن ؤن وقيهل: إن  ،بيثهون والخبيثهاغأي عائشة وصفوان مما يقول الخ [26: سورة النههور] }أنُوليِئكي منبيرَّ
ًة }الزَّاِنهي  هيه اْليهة مبنيهة عله  قولهت: هًة أيُو منُشهِركي هنِكهن إَلَّ زياِنيي  فالخبيثهاغ الزوانهي .ةاْليه [3: لنهههورسهورة ا] َلي َي

. وياُختياري هيييا الُ  ييا الطَّيِ بنوني ويالطَّيِ بياغن كي ، وي اِئفن ُولي الويالطَّيِ بياغن اُلعيفي اسن أيُيًضاقي كي }أنُوليِئه ، ويهنوي معن  قهول ابهن زيهدنَّحَّ
وني مِ  ؤن ولنوني منبيرَّ هاني  مها قهال:وقيل: عائشهة وصهفوان فجمهع ك ،يعني بت الجنس [( سورة النههور26)] مَّا ييقن }فيهِإن كي
 ".أخوان :والمراد [11: سورة النساء] ليتن ِإُخويةظ 
 اثنين. ق له: إ  أق  الجميفيمن يق ل بعلى مف ب اان عبا   و فا جارٍ 
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منهوا ِبهِت. قيهالي بيُعه ن أيُههِل التَُّحِقيهِق:ِممَّها  و}مبرؤون  يعني منهزهين ،قالت الفراء" ه رن ها لي  عليهت السهمم-في ِإنَّ َنوسن مَّ
ُهِد، ويِإنَّ ميرُ  ِبيٍ  ِفي اُلمي اِن صي لي  ِلسي ن عي ِة بيرَّأيهن َّللاَّ اِحشي ِميي ِباُلفي ِمييهُت ِبالُ ييمي ليمَّهرن ليه ا رن ن عي هِة بيرَّأيهيها َّللاَّ اِحشي ها في هاِن اُبِنهي  ِلسي

ن  ،-اغ هللا عليهتصلو -عيس   هِة بيرَّأيهيها َّللاَّ اِحشي ِمييهُت ِباُلفي هةي ليمَّها رن اِئشي ُروِن، في   تيعيهالي ويِإنَّ عي ِة ِبهاُلقن ها ِببيهرياءي ِضهيي ليهي ها ري مي
ُيِف وياُلبنُهتيانِ  ِمِت ِمني اُلقي مي ن ِبكي تَّ  بيرَّأيهيا َّللاَّ ِبيٍ  ويَلي نيِبيٍ  حي  .صي

ِليِ  ُبِن زي  ِويي عيُن عي رن ِتِت وي دَّ ُدعياني عيِن جي ُد أنُعِطيهتن قياليُت نها أ -رضي هللا عنها-عن عائشة ُيِد ُبِن جن ها  : ليقي ِتُسهًعا مي
نَّ اُمههريأيةظ  ههُتهن عليههت  هللاصههل  - مههر رسههول هللاورتي فههي راحتههت حههين أن اههب -عليههت السههمم-لقههد نههزل جبريههل  ؛أنُعِطيي

 ".-وسلم
 -رأتذح، بعذ را عائشذ وقيذ  لذه:  ذفه ام ،ق  مذن حريذرفذي سذر النذ م  فذي -صذلى هللا عليذه وسذلم-النبذي  انعم، رآ ذ

    ما ذكرنا.فوأما الحديث العحيح   فا يحصاج إلى نق ،ففي راح  جبري   ا نزلت أما ك ن، -رضي هللا عن ا
ِنهي ِبُكهرً  -صهل  هللا عليهت وسهلم-مر رسهول هللا حين أن  جي وَّ هُد تيزي ليقي ِنهي، وي جي وَّ تيزي ها تيهزي أيُن َي مي ولقهد  ، ُيهِري،وَّجي ِبُكهًرا غي ا وي
ُيِتهي، وي  -صل  هللا عليت وسلم-توفي  ُد قنِبري ِفي بي ليقي تن ليِفي ِحُجِري، وي هويِإنَّ ريُأسي فَّ هُد حي ِئكيهةن ليقي هاني ِت اُلميمي ُيِتهي، ويِإُن كي  بي

هِرفنوني  ليُيِت ويهنوي ِفي أيُهِلِت فيييُناي ُحين ليييُنِزلن عي ي عهن ي لحافهت فمها َبيننهأنها معهت فهو عليهت  وإن كهان لينهزل ،عنهت اُلوي
ِلُقهتن  ،وإني َلبنة خليفتت وصديقت ،جسده ُد خن ليقي اِء، وي مي لي عنُيِري ِمني السَّ ُد نيزي ليقي هٍب  طييِ بيهةً وي د وعهدغ قهول ،  ويِعُنهدي طييِ 

ِريمظ تعني قولت تعال :  ،اكريمً  امافرة ورزقً  ٌظ كي ِرُز م مَُّاِفريةظ وي  ".وهو الجنة [26: سورة النههور] }ليهن
 مقرج؟
 نعم.طالب: 

 ماذا يق ل؟
لضعف علي بن زيد، ومن وجت وخهر أخرجهت الحهاكم مهن حهدَث عبهد هللا  ؛ده ضعيفإسنا ،صحيه: قالطالب: 
رد تفه ،هيا منكرف "وهو في أهلت فينارفون عنت" :وليس فيت ،ووافقت اليهبيوصححت  ،عن عائشةان صفو بن 

 عة لت.أخرى راجولت طرٌ  ،بت ابن زيد
و ذ  ضذعيف عنذد أ ذ   ،بذه علذي اذن تيذد اذن جذدعا إال مذا ت ذرك يعني جمله، ل   جمل  من ا ما يش د ل ا، الل ذم 

 العلم.
 ...... :طالب
 ال اد من الص ب  من الطرفين. رتجر وركع وتن ي فا 
ُيري بنينوِتكن قولت تعال : " لنوا بنينوًتا غي ا الَِّيَني وميننوا َلي تيُدخن تنسي تَّ  تيسُ ُم حي }ييا أيَُّهي وا وي ِلكنُم خي تيُأِنسن ا ذي لي  أيُهِلهي ُيرظ لَّكنُم لِ منوا عي

وني   .[27: سورة النههور] ليعيلَّكنُم تيييكَّرن
 فيت سبع عشرة مسألة:
لنوا بنينوًتا األول : قولت تعال :  ا الَِّيَني وميننوا َلي تيُدخن صي  [27: سورة النههور] }ييا أيَُّهي مي  ليمَّا خياَّ انيتن اُبني ودي ُبحي ن سن َّللاَّ

لي  ا عي ُم اَِلُسِتُمتياعي ِبهي لَّكيهن مي اِر، وي ا عيِن اأُليُباي تيريهنُم ِفيهي سي نياِزِل وي ليتن ِباُلمي فيضَّ ميتن وي رَّ لي   الَِّيي كي ري عي جي حي اَِلُنِفرياِد، وي
ِلجن  اِرٍج أيُو َي ا ِمُن خي ا ِفيهي لي  مي ُلِق أيُن ييطَِّلعنوا عي ليُيِهمُ اُلخي ُتِر عي ُرِجعن ِإلي  السِ  ا َي ُم ِبمي بيهن ا، أيدَّ ُيِر ِإُذِن أيُربياِبهي  ؛وهيا ِمُن غي

ُيريةي عيِن  ُن أيِبي هنري ِحيِه منُسِلٍم عي ِفي صي ُوريٍة. وي لي  عي ُم عي دظ ِمُنهن من » قال: -صل  هللا عليت وسلم- ِلئيمَّ ييطَِّلعي أيحي
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 (5) سورة النور-تفسري القرطيب
الي بيُع ن العلماء: ليس  ،«ل لهم أن يفقئوا عينتاطلع في بيت قوم من غير إذنهم ح قيِد اُختنِلفي ِفي تيُأِويِلِت، فيقي وي

وِل قيُوِلِت تيعيالي  هيا عل  ظاهره، اني قيُبلي ننزن كي وخظ، وي بيرن ميُنسن ، وياُلخي ميانن أي فيعيليُيِت الضَّ اقيُبتنُم فيعياِقبنوُا  :فيِإُن فيقي  }ويِإُن عي
 ." [( سورة النحل126)]

قصضذى  ذفا القذ ل،  ذفا م ؟زلذهمذن اطلذي علذى المنذزل يطلذي علذى من يعني }َوِإْ  َعاَقْبص ْم َفَعاِقب  ْا ِبِمْرِ  َما ع  ِقْبص م ِبِه{
 فا  رعي وإال ما     ذرعي؟ لذيأ بشذرعي، وإنمذا المذراك بحقيقذ   ؟أ  من اطلي على منزل أحد يطلي على منزله

 على ما سياتي، نعم. -معليه الع ا والس -ما أراكه النبي 
ُتِم، ويا" ُجِت اُلحي لي  وي ُجِت اُلويِعيِد َلي عي لي  وي ريجي عي ييُحتيِملن أيُن ييكنوني خي بيرن وي الِ إِ ُلخي اني منخي َِ َّللاَِّ تيعيهالي  َلي ذيا كي هوزن ًفا ِلِكتيها  ييجن

اني النَِّبيُّ  قيُد كي تيكيلَّمن  -صل  هللا عليت وسلم- اُلعيميلن ِبِت. وي ِم ِفيَي ٌَّاِهِر  ِباُلكيمي يُ وي ال هاءي ِفهي هنوي َنِريدن شي ها جي مي ، كي ري ًئا وخي
لٍ  تن قيهالي ِلهِبمي حي اٍس ليمَّا ميدي بيِر أينَّ عيبَّاسي ُبني ِمُردي ها   ،«قهم فهاقطع لسهانت» :اُلخي لِ أي ويِإنَّمي هُيًئا، ريادي ِبهيي هُدفيعي ِإليُيهِت شي كي أيُن َي

ُطعي فِ  ليُم َنِرُد ِبِت اُلقي ييِلكي هيييا ييُحتيِملن أيُن ييكنوني ذِ وي كي ِة. وي ِقيقي هلظ ِء اُلعيهُيِن وياُكرن فيقُ ي اُلحي هلي ِبهِت عيمي تَّه  َلي ُلمنهريادن أيُن ينُعمي  حي
ليُيهِت ويَلي  همياني عي ُم: َلي ضي ههن قيهالي بيُعضن ُيهرِِه. وي ٌنري بيُعدي ذيِلكي ِفي بيُيِت غي ُن ها ي َي هِحي ِقاي ن تيعيهالي ِإُن  ،هن ، ويهنهوي الاَّ هاءي َّللاَّ  ؛شي

ُأِتي ا يي لي  مي ِدَِث أينيٍس، عي  ."ِلحي
 و   مقصضى الحديث.

ُيرنهن عيُن عيِديِ  ُبِن ثي  " وياهن الطَّبيِريُّ ويغي وِل هيِيِه اُْلييِة ميا ري بيبن ننزن هولي   اُمهريأيًة ِمهني اِبهٍت أينَّ سي سن هاِر قياليهُت: ييها ري َّللاَِّ،  اأُليُناي
، َلي وي ِإنِ ي أيكنونن فِ  هدظ ها أيحي ليُيهي هاٍل َلي أنِحهبُّ أيُن َيرياِنهي عي ليه  حي ُيِتهي عي ليهدظ اِلهدظ ويَلي ي بي هُأتِ  ، وي ليهيَّ ويإِ فييي َن فيييهُدخنلن عي نَّهتن َلي ي اأُلي

هاِل، فيكيُيهفي أيُصه ليه  ِتُلهكي اُلحي ها عي هلظ ِمهُن أيُهِلهي ويأيني جن ليهيَّ ري ُدخنلن عي ليهِت اُْلييهةن نيعن؟ فيني َيزيالن َي ُكهرٍ في . زي هالي أيبنهو بي ن  -قي ِضهيي َّللاَّ  ري
ُنتن  هامِ -عي ٌِ الشَّ هاِكني ِفهي طنهرن هاِغ وياُلميسي اني هتي اُلخي هولي َّللاَِّ، أيفيريأيَُ سن ، فيهليهُيسي فِ  : ييا ري هاِكنظ ها سي ن تيعيهالي يهي لي َّللاَّ  }لَّهُيسي  :أيُنزي

ونيٍة  ُيري ميُسكن لنوا بنينوًتا غي نياحظ أين تيُدخن ليُيكنُم جن  ".[( سورة النههور29)] عي
 مقرج؟
لضهعف أشهعث بهن  ؛وههو ضهعيف ،ابهتوالواحهدي مهن حهدَث عهدي بهن ثضهعيف أخرجهت الطبهري  :قال الطالب:
 .....قالفلما نزلت  :و عند الطبري دون وخره، وعند الواحدي قال: قال المفسرون وهسواٌ، 

 فمرذذ   ذذوالء االطذذ ع ،قذذ   علذذى أن سذذ ميمذذ   ال لذذد أو البنذذت فذذي ممذذاٍ  مسذذصق  مذذن البيذذت، فذذي ررفذذ  ي ل اأحياًنذذ
أمذذا ك نذذه فذذي البيذذت ويسذذصاذ  علذذي م علذذى مذذا كذذا  عليذذه النذذا  قبذذ  وجذذ ك  ذذفه المحذذدثات و ذذفه علذذى مذذا يعملذذ  ، 

شذرا أو الرانيذ  ع فماذا عذن ط ذ  فذي العا ذرا أو فذي الحاكيذ  عشذرا ،و فه األم ر الصي تجر إلى ال ج ر ،المن رات
أو ينصظذر حصذى  ويق ذ  علذى ن سذه؟ مرذ   ذفا يطلذي عليذه أو مذا يطلذي عليذه؟ ،فذي ررفصذهينا ز البل غ وعنده  يء 

– يقل  ان سه بما  اء من مقال ات ،المقع ك أنه ال اد من محاسبصه، وال يصرك له المجال يقرج وي صش المما ؟
 .-نسال هللا العافي 

 ....قد يقع ما يكره .....: طالب
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االاذن  ال األب وال و   على حاٍل ال يرضا اأراك الص يير، أما ك نه يطلي عليه  ال اد من وق ع م على ما يمره إذا
 ا صم  عليذه خلقصذه، ت صذرن أنذه ينذام اريذاٍب ليسذت سذاترا، فمرذ   ذفا يصذرك حصذى ينصبذه ويسذصيق ، يطذر  عليذهمما 
  . صش المما ويسصاذ  وي الباب

أن ذذذم يسذذذصعمل   أ ذذذياء مذذذن  ذذذفه  فذذذي أوالكه مذذذرً  إذا  ذذذح األب قذذذد يمذذذ   فذذذي الممذذذا  أمذذذ ر ت ذذذ ت،  اًنذذذل ذذذن أحيا
فا  ذوضع ا في مما  ال يطلي عليه من ال رفذ  مرذ  ال راغ من ا أو من ثم إذا اسصاذ  علي م تممن ا من  ،ال  احش

فذذذأذا تذذرك ل ذذم المجذذال اسذذذص ح  مطلذذ ب، ارت ذذاب أخذذف الضذذررين أل    ارص ا فذذي بعذذض األوقذذذاتمذذاني أ  يبذذال 
 ، ا مذن الشذباب والشذابات فذي ايذ ت المسذلمينمذن المن ذرات واسذصمر علي ذا أرباا ذا وأصذحاا األمر، وما وجد كريذر

 دا عشر سذنين اذدو  علذم األب واألم،خصه ماال يعني أنه ظا را، ل ن وجد من يقل  ب ، يء قلي  ويسير    نعم
 ء عليه.فمر   فا ال اد من القضاومحاسبص م ما اسصمر األمر، مر   فا ل  جرى الص صيش علي م 

ُيههٍت ليههُيسي هنههوي : الثالثههة" ههوِل بي خن تيعيههالي  التَُّحههِريمي ِفههي دن انيتن وي ههُبحي ن سن ههدَّ َّللاَّ ُيتيههكي مي ههٍة ِههه  بي ايي ، ويهنههوي ِإليهه  غي يي اَِلُسههِتُئنياسن
. قيالي اُبنن ويُهٍب  ا نيريى  :اَِلُسِتُئييانن : اَِلُسِتُئنياسن ِفيمي اِلكظ ن  -قيالي مي َّللاَّ ِة أنبيهيٍ  ُسهِتُئييانن اَلِ  -من  أيُعليهوي ا ِفهي ِقهرياءي هيي كي اُبهِن وي ، وي
ُيههرٍ  بي ههِعيِد ُبههِن جن سي بَّههاٍس وي ههوا }تيُستيأُ  وقيههل: إن معنهه  ، حتهه  تسههتأذنوا وتسههلموا علهه  أهلههها} :عي سههتعلموا أي ت ِنسن
 ."أمكن قال مجاهد: بالتنحنه أو بأي وجتٍ  ،تستعلموا من في البيت

يحعذ   أل  االسذصئفا  ب في االسصئفا  يدل على أنه ريذره   االسصئفا ، والصرتيأما االسصئنا  فله كالل  رير كالل
 ، السذذ موتسذذلم ا، وأمذذا االسذذصئفا  ف ذذ  بعذذد السذذ مبق لذذح حصذذى تسذذلم ا، االسذذصئنا  قبذذ  السذذ م، حصذذى تسصانسذذ ا 

 أو  ذ  لبيذت أحذد؟عليمم، أأكخ ؟  فا االسصئفا ، وأما االسصئنا  ف    يء قبلذه، قذد يمذ   ل سذصع م،  ذ  فذي ا
إذا صذار اينذه مذن ال ت ذره؟ أل  بعذض النذا  أو من ال يررب؟    فيه من ت ذره أو  فيه من يررب الجل   معح

و ذذفا يذذزول باالسذذصئنا ، بذذا  يسذذصعلم فذذي أول األمذذر ثذذم يسذذلم وبذذين أحذذٍد  ذذيء فذذي ن سذذه ال يطيذذب الجلذذ   معذذه، 
اضطر إلى أ  يقرج،  ذفا أو  ذفا،  ذفا أمذر لذيأ و معه،  ويسصاذ ، أما إذا كخ  وفي المما  من ال يريد الجل  

صذى حال تدخل ا الجن   وأنه ،بما يدل على األل   والصحابجاءت ممروه في الشريع ، الشريع  بالحسن، ا     أمر 
 .–نسال هللا العافي –تحاا ا، و فا فيه الن را الشديدا 

عليذه العذ ا -فذي وج ذه ممذا يمذره، النبذي  ًئاه  ذيي لذآخذر  ذيء، ل ذن مذا يبذدوقد يم   اإلنسا  في ن سه علذى  
ي يعني  فا أنه إذا كذا  فذي ن سذه  ذيء يبديذه فذل ن ال  يء، بس ء، قد يم   في الن أ  اما واجه أحدً  -والس م

مذذن  ذذفا،  ال اذذد [134: سذذ را آل عمذذرا ] }َواْلَ ذذاِظِميَن اْلَ ذذْيَ {يمصمذذه،  ويبديذذه أمذذام صذذاحبه، ،المحافذذ  وفذذي المجذذالأ
 و ذ  أنذه ال يحعذ  األنذذأ ،ويذذدل لذه المذيل، يذدل ل ذفا االسذذصظ ار المذيل ،ا جذ ك مرذ   ذفااالسذصئنا  ل سذصع م ف

ومذذن ريذذر اسذذصئفا  أنذذه ال يحعذذ  األنذذأ، اذذ   ،قبذذ   ذذفا االسذذصئنا ، فيحعذذ  أنذذه إذا كخذذ  مذذن ريذذر اسذذصئنا 
 يحع  الضيب والحرج وثق  المجلأ.

ا ييُعليمن أي " ييتيأينَّ  قيُدري مي قي وي . وي لن ِإُثري ذيِلكي ييُدخن ِعري ِبِت، وي ِمُنتن قيُولنتن تيعيالي نياهن الطَّبيِريُّ الي ميعُ نَّتن قيُد شن ُم }فيإِ : ، وي ُنهن ُن ونيُستنم مِ 
ُشًدا   وقال الشاعر: ،أي علمتم [( سورة النساء6)] رن

 ونسهههههههههههههههههههت نبهههههههههههههههههههأة وأفزعهههههههههههههههههههها القنهههههههههههههههههههه
 

 وقهههههههههههد دنههههههههههها اإلمسهههههههههههاءن  اا  عاهههههههههههرً هههههههههههه 
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: وي " ثيني قنُلتن دَّ ُيبيةي حي ثينيا أيبنو بيُكِر ُبنن أيِبي شي دَّ ُت: حي نيِن اُبِن مياجي ُبدن ِفي سن ِحيِم بن سل ا عي اِئِب يمان عن واصل ابن الرَّ السَّ
اِريِ  قيالي  َي اأُليُناي ُوريةي عيُن أيِبي أيَُّو ولي َّللاَِّ  :عيُن أيِبي سي سن اقنُلنيا: ييا ري َهتكلم الرجهل »  ؟تئناسالسهمم، فمها اَلسه ، هيهيي

 .«ن أهل البيتِذِ وين  ،ويتنحنه ،بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة
 )فما اَلستئيان(نسخة في  :طالب

 فما االسصئنا ؟
 فما اَلستئيان؟ ،قال يا رسول هللا هيا السممطالب: 

 م ج ك في نسقصين.، ،  فا م ج ك في بعض النسخنعم
 ؟موجود حت  في طبعة ابن ماجةألنت  طالب:

 ئفا ؟فما االسص
قههال: فههي أصههل السههند طبعههة األلبههاني وعبههد البههاقي  -مههن حاشههية مشهههور تهنهها يهها شههيخ نقلتهه- قههالطالههب: 

ِلهف  ابن اَلستئيان، قال مشهور: وهو خطأ صححتت من مانف ومهن ماهادر  ،عنهتأبي شيبة الهيي رواه الم
ِلف كما حبرواية  ،في رواَتت عنت، وكيلك ذكره المزي في التحفة أخرى شاركت  .ميكورالمادر الفي  ققتتالم

 فما االسصئنا ؟
 اَلستئيان خطأ. :قال (اَلستئناس) طالب: صحه

 أل  ك  أحٍد يعرفه.  ما يسال عنهف ه، أما االسصئفا يسال عنمفك ر في اآلي ،    الفي ال، ألنه    نعم
 وسنده؟
بهو فهي إسهناده أ :زوائهدقال الباهيري فهي المن حدَث أبي أََو  قال المحقق: ضعيف أخرجت ابن ماجةطالب: 
ال عليههها، وفههي التقريههب ضههعيف، وفههي الميههزان قهه عبَتههاَل  منههاكير ورة منكههر الحههدَث، َههروي عههن أبههي أَههَوسهه

 وضعفت األلباني. ،عنده مناكير :البخاري 
أنذذه ليعذذر   ذذفا الرجذذ ، ويعذذر  مذذن فذذي المجلذذأ أو فذذي الممذذا   «وتحميذذداوت بيذذرا يذذص لم الرجذذ  اصسذذبيح  »قذذال: 

بذذه وال ال ه، فذ  يحعذ  األنذأ يريذذده، ل ذن بعذض الجالسذين ال يريذديمذ   صذاحب البيذت قذد ال يريذده،  يريذده و ذ 
ا نعم وكخذ ، الجلسذ  يضذيب ا ذا أ ل ذ :الس م عليمم أأكخ ؟ قي  :ه ف  ، ل ن ل  قالوأن فأذا عر  بع تهمنه، 
 في بعض الحاالت، بعض النا  ال يطا . اذرعً 
: ويهيييا نيصٌّ ِفي" ا قيالي منجي  قنُلتن مي ُيرن اَِلُسِتُئيياِن، كي مي أينَّ اَِلُسِتُئنياسي غي تن. اِهدظ وي  ُن ويافيقي

ِويي عيِن اُبِن عيبَّاسٍ  :الرَّاِبعيةن  رن هِعيِد ُبهِن جن  ،وي هُن سي بيُع ن النَّاِس ييقنولن عي ُيهرٍ وي تَّه  تيُستيُأنِ } :بي هوا حي خطهأ أو وههم مهن  سن
 ."يا غير صحيهوه ،ا هو حت  تستأذنواإنم ،الكاتب

 .ا ا تق ي ً ناألص  ت صح ال اء، ال َ م، يسمن  وال  م في 
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ا قيُد ثيبيتي ِفيهي " لَّهي ِم كن ُسمي اِحفي اإلُِ ُيرِِه، فيِإنَّ مياي تَّ  اعيِن اُبِن عيبَّاٍس ويغي وا }حي ا ِمُن لي وي    تيُستيُأِنسن ُجمياعن ِفيهي هَّ اإلُِ ُن صي دن
، فيِهيي الَّتِ  ِة عنُثمياني طيِأ وياُلويهُ مندَّ ٌن اُلخي ا. ويِإُطمي فنهي لي  ي َلي ييجنوزن ِخمي ابيةن ُلكياِتِب ِفي ليفُ اِم عي هحي عليهت قهول  ٍظ أيُجميعي الاَّ
ُيهِت ويَلي  :-عز وجل-وقد قال  ،َل ياه عن ابن عباس دي هُيِن َي ُأِتيِت اُلبياِطهلن ِمهن بي ُلِفه }َلي يي هنُ ِمهُن خي ِكهيٍم ِت تينِزيهلظ مِ   حي

ِميٍد  ِإنَّا ليتن ليحي وقال تعال :  ،[42: سورة فالت] حي ُكري وي ٌنوني }ِإنَّا نيُحنن نيزَُّلنيا اليِ  وِ  ،[9: لحجهراسورة ] اِف قيهُد رن هِن وي يي عي
ل ِ  تَّ  تنسي ُعني : حي تيُأِخيًرا، وياُلمي ِم تيُقِديًما وي لي اُبِن عيبَّاٍس أينَّ ِفي اُلكيمي تيسُ منوا عي ا وي وا  أيُهِلهي اِتمٍ  ،تيُأِنسن كياهن أيبنو حي  . حي
ُيهرِِه أي  بَّهاٍس ويغي ُولي عيِن اُبهِن عي ا اُلقي ُنِفي هييي ِممَّا َي هوا تيسُ } نَّ قيالي اُبنن عيِطيَّةي. وي بينهة الوجهت  ،ي المعنه فهمتمكنهة  تيُأِنسن

ولي َّللاَِّ، : -صل  هللا عليت وسلم-وقد قال عمر للنبي  ،في كمم العَر سن هرن وياويعن  أيُستيُأِنسن ييا ري ليهِقهمي َِ فظ عي ها    بي
ههِدَث و  اُلايُرفيههِة، اُلحي ُشهههن  ابههن يخطهه  فكيههف ،-صههل  هللا عليههت وسههلم-وذلههك يقتضههي أنههت طلههب األنههس بههت  ،راُلمي

 .عباس أصحاَ الرسول في مثل هيا
ها ييكنهونن  َي أينَّ اَِلُسهِتُئنياسي ِإنَّمي هو ِدَِث أيِبهي أيَُّ : قيُد ذيكيُرنيا ِمُن حي هقيُبهلي ا قنُلتن تيكنهلسَّ ِم، وي ها َلي تي مي ليه  بياِبهي ُقهِديمي ونن اُْلييهةن عي

ن أيُعليمن.  َّللاَّ لَّمي. وي لي سي خي ، ويأينَّتن ِإذيا دي ا ويَلي تيُأِخيري  ِفيهي
ةن  اِمسي ا. -اُلخي ليُيهي ثن ميرَّاٍغ َلي َنزيادن عي نَّةن ِفي اَِلُسِتُئيياِن ثيمي  "السُّ

  إ :السذذ م علذذيمم، السذذ م علذذيمم، ثذذ ن مذذرات، ومذذن م مذذن يقذذ ل ،كذذررجيذذب وإال فذذأ  أ   ،السذذ م علذذيمم :فيقذذ ل
، ثذم إذا ثم إذا كخ  المح  سلم علي م ؟أأكخ  ،يعني يق ل: الس م عليمممعناه أ  يسلم عند الباب،  ،اث ثً الس م 

قذذد ال يسذذمي  األ  الص ذذرار ث ًثذذ  أراك االنعذذرا  سذذلم، ف ذذفه ثذذ ن مذذرات، ل ذذن  ذذفه ريذذر الظذذا ر مذذن ل ذذ  القبذذر
وذ  لذه يحصذاج إلذى ثالرذ ، فذأذا سذلم ثالرذ  ولذم يذف ،صاحب البيت الس م من أول مرا، قد ال يسمعه في المرا الراني 

 وسياتي. ،ينعر ، على ما في حديث أاي م سى
 ؟ما يجمع بين اَلستئناس والسمم واَلستئيان .. :طالب

ح   لذه ه يسصعلم من في البيذت،  ذ  يعذلح  ل ذم أو يعذليسصانأ بمعنى أنماني أ  يم   اإلنسا   هيجمي، ما في
 ، أمذا إذا كانذت مجاملذ  وال-جذ  وعذ -بحيذث ت ذ   الزيذارا يبص ذى ا ذا وجذه هللا  ،يسصانأ مر   ذفا ؟أو ال يعلح

مين احصمال ألحد م من بعض، فمر   فا ما تحع  اآلثار المصرتب  من الزيارا، الزيذارا مذن أجذ  األل ذ  اذين المسذل
 د ا.و فه ض

 كيف يكون اَلستئيان؟ تدٌ مرة واحدة؟ ؟األجراس طالب: اْلن في
  يجذ ت لذح أ  تسذصاذ  فذه ث ن مرات على أ  ال يم   فيه إطراب، أما إذا كذا  فيذه إطذراب األجرا  إذا ض ط

 حيذثإذا ضذربصه فمذا أجبذت ب  ذفا ...العذ ت الذفي معذه، افيه إطراب وفيه اسذصع م، فيذه أيًضذأما إذا لم يمن ، به
ال ، كمذا  ذ  حذايمذ   البيذت بعيذدً  اي لب على ظنح أن ذم لذ  كذان ا فذي البيذت أو أراكوا كخ لذح لسذمع ا، ل ذن أحياًنذ

 ثرير من القع ر، فمر   فا ال اد من علم م بح.
ِزيهدي أي  :قيالي اُبنن ويُهٍب  " ، َلي أنِحبُّ أيُن َي ثظ : اَِلُسِتُئييانن ثيمي اِلكظ لي قيالي مي هدظ عي ها، إِ حي هنُ ُيهي ِلهمي أينَّهتن ليهُم ييُسهميُع، فيه َلَّ مي مي أيريى عي

ني أينَّتن ليُم ييُسميُع. ِزيدي ِإذيا اُستيُيقي ُأًسا أيُن َي أذن لهت  فهإن ؟أأدخهل ،عليكم جل: السمموصورة اَلستئيان أن يقول الر  بي
 ".دخل
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 سذه نر أو الباب الفي على البيت ك به الباب الفي في الس     المرا ،وعدم كخ ل البيت قبله ،مر   فا االسصئفا 

أل  بعذض البيذ ت كبيذرا   يعني كاخ  البيت؟ إ  كا  بذاب السذ ر ي لذب فذ  اذد مذن االسذصئفا ، وإ  كذا  ال ي لذب
إلذى  وجذرت العذاكا بذا  النذا  يذدخل    ،سذميمذن عنذد ا لذم ي   اسذصاذ وإذا  ،ال ت لذبر   واألا اب الصي في السذ ،اجد  

  صح باسصمرار.إذا كا  ي   ،حينئفٍ ف  ماني  ،الباب الداخلي
 ؟هل َزيد عل  ثمثف : إذا كان عل  موعدطالب

 و   على م عد يزيد ال ماني. ،يمِ أنه ما س  ظنه سمي ف ، إذا رلب على وهللا إذا رلب على ظنه أنه ي  
، ويِإُن سن  " في ري جنوِع اُناي لي، ويِإُن أنِمري ِبالرُّ خي ِرفن مِ ، ثن امثً ثذن تأاست عنت كِ فيِإُن أنِذني ليتن دي ا مَّ َيُناي ِث. ويِإنَّمي ُعِد الثَّمي ُن بي

ا ليُيهي ثي ميرَّاٍغ َلي َنزيادن عي نَّةي اَِلُسِتُئييانن ثيمي ليتن ميعي عن وسي  اأُليُشعيرِ من  أيِبي ِدَثِ ِلحي  ؛قنُلنيا: ِإنَّ السُّ ، الَِّيي اُستيُعمي ميري ُبِن يِ 
ِهدي ِبِت أِليِبي شي َِ وي طَّا ، ثنمَّ أنبييُّ بُ  اُلخي ُدِريُّ ِعيٍد اُلخن ِدَثظ ميشُ ُعٍب. وي نن كي منوسي  أيبنو سي ، هنوي هنوي حي ِحيهن تن الاَّ جي ورظ أيُخري هن

الي  ، فيِإنَّ ِفيِت: فيقي ِريهظ : أي ؟ فيقن ميا مينيعيكي أيُن تيُأِتيينيا :-ييُعِني عنميري  -نيصٌّ صي لَّمُ ُلتن ثي تيُيتن فيسي لي  بياِبكي ثيمي ليُم ميرَّاٍغ في تن عي
، ُعتن جي لييَّ فيري دَّ عي ن لت ذي ِ فلم َن  ام ثمثً إذا استأذن أحدك»: -صل  هللا عليت وسلم-وقد قال رسول هللا  تيرن

 .«فليرجع
تأذن امر اسفما رواه أبو داود عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني ع ،وأما ما ذكرناه من صورة اَلستئيان 

 خادمت:ل -صل  هللا عليت وسلم-وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي  -صل  هللا عليت وسلم-عل  النبي 
 ،مالسمم عليك فقال: ،فسمعت الرجل ؟أأدخل ،السمم عليكم :قل :فقال لت «مت اَلستئياناخرج إل  هيا فعل ِ »

ليت هللا ع صل -فقال رسول هللا  وذكره الطبري وقال: .فدخل -صل  هللا عليت وسلم-أأدخل؟ فأذن لت النبي 
 .الحدَث «السمم عليكم أدخل :قولي لهيا يقول»روضة:  :ألمة لت يقال لها -وسلم

ُوًما اءن َي ُمضي ِويي أينَّ اُبني عنميري وذيُتتن الرَّ رن الي: السَّ ُن قنري ٍة مِ فيأيتي  فنُسطياًطا َِلُمريأي  ،وي ليُيكنمُ ُيٍش فيقي من عي اليِت أيأيُدخنلن؟ في  ،مي قي
ُرأيةن  ُل.اُلمي ا: قنوِلي اُدخن الي ليهي ُغ، فيقي ادي ادي فيأيعي ٍم، فيأيعي مي ُل ِبسي اليُت ذي  : اُدخن لي، في لِ فيقي خي مٍ كي فيدي مي قَّفي ليمَّا قياليُت: ِبسي  ؛تيوي

ُخِاكي  ِمكي َلي ِبشي مي اِل اللَُّفِظ أيُن تنِريدي ِبسي  ".َِلُحِتمي
ل  َ ا ِبَسَ ٍم آِمِنيَن{: - وعج  -يعني لما قال هللا ، ال تملح الس م  يوألن ا  ل ذن يملذح،  [46: جذرس را الح ] }اْكخ 

لذفلح و ، صشبه بالقرآ ، يصشبه النا  بهولئ  ي  و ي ال تملح،  ،   تملح أ  يدخ  بس م؟ أعطصه ما ال تملح، أمنصه
ل  َ ا ِبَسَ ٍم آِمِنيَن{ :بعض النا  يمصب على بابه   .فاال ينب ي ك   د ممص ب علي ا، وبعض المساج ،}اْكخ 

 ، ذديد فذي األرن، والبذاب م صذ ح رمضذاء، حذرفر من الدخ ل في مر   فه العذ را عنذد البذاب نعم ل  حع  ع
دخ  األصذ  أال يذ ما يدخ ؟ أميدخ   ماذا يعني؟والباب م ص ح، أو يم   بحاج  إلى كورا، والدورا بج ار الباب، 

فذي الذد  -رحمذ  هللا عليذه -تذ في وقذد حعذ  لشذق رر ريره، أل  الضرر ال حب به ال يرفي بض إال باسصئفا  
 ،ا محمذدفذص لم يذ ،والذدورا بجذ ار البذاب ،ام ص ًحذ اف جد بابً  ،وال يعر  أماثن قضاء الحاج  في  فا البلدرير الده، 

للضذذرورات  لذذفي يريذذد محمذذد؟ قذذال: أنذذا وانص يذذت،تقذذ ل: مذذن اوخذذرج، فذذأذا بذذالمرأا يذذا محمذذد، كخذذ  وقضذذى حاجصذذه 
 لبي ت حرمص ا.لل ن يبقى أ   ،تحمم اانً أحي
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ثٍ : -رحمة هللا عليهم-السادسة: قال علماؤنا " مِ اُلاياِلبي  أِلينَّ  ؛ِإنَّميا خنصَّ اَِلُسِتُئييانن ِبثيمي ه  ِمني اُلكيهمي ًثها ِإذيا كن ري ثيمي رِ 
فنِهمي  ِمعي وي اني النَِّبيُّ  ،سن ِلييِلكي كي هِإذيا تيكيلَّه -صل  هللا عليت وسهلم-وي ِلمي ادي مي ِبكي تَّهٍة أيعي ًثها حي هلَّمي هيها ثيمي ُنهتن، ويِإذيا سي همي عي    ينُفهي

اني اُلاياِلبن هيييا، فيِإذيا ليُم َن  ًثا. ويِإذيا كي ليُيِهُم ثيمي لَّمي عي لي  قيُوٍم سي ذيُن لي عي ثٍ ُِ ُنِزِل َلي  تن بيُعدي ثيمي ََّ اُلمي ري أينَّ ري ، ظيهي ُذني  َنِريدن اإلُِ
ُنتن عنُيرظ َلي ينُمِكننتن قيُطعنتن أيُو ليعيلَّ  َِ عي ويا  ".تن ييُمنيعنتن ِمني اُلجي

تجد المسصاذ  يعر إال في مر   فا في الجانبين، من النا  ت سي  امش  ل، إنسا  مش  ل، مي األسف أ  كريرً 
انعذر   :لذهوسذببه إصذرار األول، يعنذي لذ  قيذ  عليذه يعصذفر بشذ   و ذ  لذيأ بمشذ  ل، ح لذه، والمسذصاذ   صَ أ  ي  

أ  يعصذفر بعذفر ريذر صذحيح، لمذا احصذاج الرذاني لذه وأفضذ  لبصذ ، و ذ  أتكذى أوانعر  ولذم يمذن فذي ن سذه  ذيء 
: يصعذذدى األمذذر ذلذذح إلذذى ال ذذفب، ق لذذ ا امشذذ  ل، وأحياًنذذ :أو ق لذذ ا لذذهمشذذ  ل،  :تقذذ ليعنذذي عذذاكي ترفذذي السذذماع  

 ،لمرذ   ذفا ايمذ   سذببً أ  ي علذ ا مرذ   ذفا، فذ  يلجذ  اآلخذرين إلذى  األ  بعذض النذا  يعذر إصذرارً  رير م ج ك 
   يرت ب الشق  اآلخر المحرم.ألليأ بمبرر و فا 

هِرفي  ِلهكي قيهُد تنقُ  ؛فيييُنبيِاي ِلُلمنُستيُأِذِن أيُن َيُناي ليه  ذي ةي عي هادي يي ََّ أِلينَّ الزِ  ُنهِزِل، وي ِلهقن ري هاحن حي  اُلمي ُلحي هرُّهن اإلُِ ها ييضن بَّمي ِطهعي رن ُنقي تَّه  َي
ا قيالي النَِّبيُّ عي  مي اني ميُشانوًَل ِبِت، كي هلَّمي -مَّا كي سي ليُيهِت وي ن عي هلَّ  َّللاَّ َي ِحهيني اُسهتي ِبهي أي أِلي  -صي هو هريجي منُسهتيعُ َُّ ليُيهِت فيخي ِجًم ُأذيني عي

الي:  ..الحدَث «لعلنا أعجلناك» فيقي
ثِ : قيل عن ابن شهاَ قالوروى عن  اِغ الثَّمي نَّةن التَُّسِليمي ولي أيمَّا سن سن  أت  سهعد -عليت وسلم صل  هللا- هللا  فيِإنَّ ري
 ."فلم َردوا «السمم عليكم» فقال: ،بن عبادة

 .-عليه الع ا والس م-م الرس ل و م يسمع  ، ل ن ما ركوا، والمسلِّ 
  عليهتصهل  هللا-فاناهرف رسهول هللا  ،فلهم َهردوا «السمم عليكم»: -صل  هللا عليت وسلم-ثم قال رسول هللا 

ُعدظ   -وسلم ريجي سي ، فيخي في ري في أينَّتن قيِد اُناي ُعدظ تيُسِليميتن عيري دي سي ليمَّا فيقي من أدركت، فقال: وعل ي أثره حت ففي مي ها  ،يكم السَّ يي
َّللاَِّ  قيُد وي ، وي ُدنيا أيُن نيُستيُكِثري ِمُن تيُسِليِمكي ا أيري ولي َّللاَِّ، ِإنَّمي سن في  ِمُعنيا،سي ري ري و فياُناي سن  ."-صل  هللا عليت وسلم-هللا  لن ري

 أل  الس م كعاء، كعاء للمسلم عليه.
: فيِإنَّمي  ،مع سعد حت  دخل بيتت -صل  هللا عليت وسلم-فانارف رسول هللا  ٍَ ا ثً ا أنِخيي القيالي اُبنن ِشهي ا تَُّسِليمن ثيمي

، ورواه الوليد مِ  ِل ذيِلكي هِمُعتن ييُحييه بن منُسِلٍم عيِن اأُليُوزياِعهيِ  قيهالي ُن ِقبي هولن ُبهني أيِبه : سي ِثيهٍر ييقن ثينِ  :ي كي هدَّ مَّهدن ُبهنن حي ي منحي
هُعدٍ  هُن قيهُيِس ُبهِن سي رياريةي عي ُبِد الرحمن بن أيُسعيدي ُبهِن زن ها  عي ني لنها فهي منز  - عليهت وسهلمصهل  هللا- رسهول هللاقيهالي: زياري

 صهل  هللا -هللا تهأذن لرسهول أَلفقلهت: ل قهيس: قها ،اخفي   افرد سعد رد   :قال «السمم عليكم ورحمة هللا»فقال: 
ليُيسي   ،ذره يكثر علينا من السمم :؟ فقال-عليت وسلم دي وي اون تن أيبنو دي جي ، أيُخري ِدَثي ٍَ  ِفيهِت" قيهاُلحي ا ها  :الي اُبهنن ِشههي فيِإنَّمي

 ." ِل ذيِلكي ًثا ِمُن ِقبي : ورواه عمر أنِخيي التَُّسِليمن ثيمي دي اون ُبهدِ  بنقيالي أيبنو دي همياعي اُلوياِحهدِ  عي هًم  وياُبهنن سي هِن اأُليُوزياِعهيِ  منُرسي ةي عي
ُعٍد. ُيكنريا قيُيسي ُبني سي  ليُم َي

كي اُلعيميلي ِبِت النَّ  -رضي هللا عنهما-السابعة: روي عن ابن عباس  . قيالي أينَّ اَِلُسِتُئيياني تيري نيااسن ليمياؤن ة هللا رحم- عن
 .وهللا أعلم ،بواَ وقرعهاالناس األ: وذلك َلتخاذ -عليهم
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 (5) سورة النور-تفسري القرطيب
َي  -صل  هللا عليت وسلم-كان رسول هللا  روى أبو داود عن عبد هللا بن بسر قال: ها ييُسهتيُقِبِل  قيهُوٍم ليهمُ  ِإذيا أيتي  بي

ُجِههتِ  هاِء وي َي ِمُن ِتُلقي ا هِر فييي  ،اُلبي هِن أيِو اأُليُيسي ُكِنهِت اأُليُيمي ليِكهُن ِمهُن رن هولن وي وذلهك أن  «م علهيكممالسه ،لسهمم علهيكما»: قن
 ".الدور لم يكن عليها َومئي ستور

بعذض النذا  إذا قذرع البذاب خلعذه مذن  – مذفا–تقذرع باألظذافير  -عليه الع ا والسذ م-ثانت األا اب في ع ده 
ضذذرب  ذذفا خذذ   السذذن ، بعذذض النذذا  إذا فيذذزعا الحذذي كلذذه،  يعمذذد إلذذى حجذذر أو  ذذيء مذذن  ذذفاالضذذرب،  ذذدا 

 . فا خ   األكب الشرعي ،-نسال هللا العافي – إصبعه عنه، كا  وراءه سبيرفي  ما الجر  يعلقه،
 عل  اَلستئيان عل  البيوغ؟  ابالهاتف يكون ثمث مراغ قياسً  -يا شيخ-اَلتاال  :طالب

 يعني ك نه يصع  عليه أ  ي صح؟ 
 طالب: اَلتاال عل  شخص.

 ث ن مرات ثم تقطعه؟ ير   تجعله
  .طالب: نعم
 يعير ما    قريب أو  يء من  فا. اما يعصريه، أحيانً ل ن ج ال يعصريه  ،ألص وهللا  فا ا
 يكفيت إلخراجت؟ما  اأحيانً  :طالب

 .بمقاصد ايصع  الطر  اآلخر، واألم ر  حصىيقطعه، و  يصع ي للف اعفرً ال يممن  فا يعير 
االثامنة:  ُيثن شي ليتن أيُن ييِقفي حي وًدا في َن ميُردن اني اُلبيا يي فيِإُن كي ، وي ُستيأُ ءي ِمُنتن وي ٌَّ ِذني اءي دي وياهن أيبنو اِإُن شي ، ِلميا ري َي ُلبيا

ولي َّللاَِّ  سن َي أيبن فيدي  ،رِ ُلِبئُ اميدَّ ِرُجليُيِت ِفي  -صل  هللا عليت وسلم-منوسي  اأُليُشعيِريِ  أينَّ ري ا ولن ٌَّ اُلبي سن الي ليتن ري ُكٍر فيقي و بي
 بعت صالهوتا ،زنادهكيا رواه عبد الرحمن بن أبي ال «وبشره بالجنة ،ن لتيإئ»: -صل  هللا عليت وسلم- َّللاَِّ 

ُبدن الرَّ عن أبي الزناد عن أبي  ابن كيسان ويونس بن َزيد فرووه جميعً  وياهن عي لزناد وتابعت ابن أب   ُحمينِ هيكيييا ري
ُن أيِبي ِميًعا عي ُوهن جي وي ، فيري ِزيدي ينوننسن ُبنن َي اني وي ُيسي نياِد عي ا صاله ابن كي لي ُن أي لزِ  ُبدِ ِبي سي عن  الرحمن بن نافع ميةي عيُن عي

ُمٍرو اللَُّيِثيُّ  ،أبي موس  مَّدن ُبنن عي ُم منحي هن اليفي خي وياهن عيُن أيِبي الز ِ  ،وي اِرثِ  ِبي سلمة عن نافع عيُن أي نيادِ فيري ُبِد اُلحي  ،بن عي
 ".وهللا أعلم ،صهوإسناده األول أ ،كيلك -صل  هللا عليت وسلم عيِن النَِّبي ِ 

 عن نافي ان عبد الحارن  فا.أل  اإل مال   عندك؟ األخير قال ماذا
 الصقريب يا أبا عبد هللا. الراني. راجي
  ؟كان في حائط بالمدَنةحدَث:  :طالب
 .األخرى  واياتلر خرج او خرجه،  يليه، ماو معرو      نعم

  .تتمةولت  ،موس  من حدَث أبي البخاري ومسلمأخرجت  صحيههيا  :قالالطالب: 
 ......قال: أخرجه البقاري في األكب الم رك أما الفي يليه

 على األول.؟ تقريا ماذا
 .صحابي فتحيالخزاعي حبالة بن  طالب: نافع بن عبد الحارث
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 ت يير اسمه. ف  يلزم ت ييره.اإل مال في اسم أايه، أا ه ما    صحااي، 
ٌِ  أيُن ييكنو التاسعة:" ةن الدَّ ِصفي ُيهثن ينُسهميعن، ويَلي ينعينَّهفن ِفهي وي ِفيًفها ِبحي هذي ني خي ، فيقي ويى أينيهِس ِلهكي اِلهكٍ ُبهُد ري رضهي هللا -ِن مي
ن ثابهت بهذكره أبو بكهر أحمهد بهن علهي  ،تقرع باألظافير -صل  هللا عليت وسلم-كانت أبواَ النبي  قال: -عنت

 ".الخطيب في جامعت
 .الحاثم قبله في المعرف  اذكره أيًض 
 نت ليس صحابي.ما قيل في أبي الحارث إعبد المطلب يقال فيت مثل :طالب

 -النبذي :قالبعبد المطلب ومن يق ل بج ات الصسمي  وله رواي ، ال،    اإل مال في صحااي اسمه عبد المطلب، 
ي مذات لذفلذب اوإال عبذد المطره، عبد المطلب ل يَّذبالصسمي  ر  فا، ول  كا  ما يج ت ما ريَّ  -عليه الع ا والس م
مه، ر اسذإذا أسذلم في ّيذباعظم من الشرك، أمذا ألنه ليأ   ر اسمهما أسلم ما ريّ الفي  أل   ولم يدخ  في اإلس م

وا اللجنذ  الدائمذ  أجذات  توإ  كانذادو  عبذد،  في اسمه المطلبف فا الع اب  ،العحاايبالنسب  لعبد المطلب أما 
 طلب اناًء عليه، وقبل م اان حزم.عبد الم
 ابن حنتم هو؟ :طالب
 الع اب اسمه المطلب.الصقريب،  راجيال، 
 .......النبي صل  هللا عليت وسلم ......التسمية....ما َنٌر  ... :طالب

ده أل  عنذ  المشذرك مذا ي يذر اسذمهفال يج ت في اإلس م، أما قب  ذلذح،  -ج  وع -ول  كا ، الصعبيد ل ير هللا  
 الشرك أعظم.

 -ياسههتأذنت علهه  النبهه قههال: -رضههي هللا عنهمهها-وغيرهمهها عههن جههابر بههن عبههد هللا  العاشههرة: روى الاههحيحان"
كأنهت  «أنها أنها »: -صهل  هللا عليهت وسهلم-فقهال النبهي  ،أنها :فقلهت «؟من هيا»فقال:  -صل  هللا عليت وسلم

هها َلي ييحُ ؛ -صههل  هللا عليههت وسههلم-قههال علماؤنهها: إنمهها كههره النبههي  .كههره ذلههك ههاأِلينَّ قيُوليههتن أيني ههلن ِبهي ، ويِإنَّ  ان هها تيُعِريههفظ مي
 َِ طَّا ا فيعيلي عنميرن ُبنن اُلخي مي ُيكنري اُسميتن كي ُكمن ِفي ذيِلكي أيُن َي  ."وس موأبو  -نتعرضي هللا -اُلحن

قذذت أثرذذر مذذن اسذذمه الذذفي يصميذذز بذذه، ال يم ذذي أ  يقذذال مذذن؟ يقذذ ل: محمذذد، ومص قذذي أ  يطذذر  فذذي  ذذفا ال  يذذفكر 
 محمد، يفكر ما يصميز به.

اطأِلينَّ ِفي ِذُكِر اَِلُسِم ِإسُ " هري  قي . ثيبيتي عيُن عنمي َِ ويا اِل وياُلجي ِي ِة السُّ ُلفي َِ أينَّهتن  ُبهِن الُ كن طَّها صهل  هللا عليهت - أيتيه  النَِّبهيَّ  خي
ليُيكن  فقال: ،وهو في مشربة لت -وسلم من عي مي ولي َّللاَِّ، السَّ سن ليُيكي ييا ري من عي مي هدُ  ،مُ السَّ هأيَي ِفهيخنلن عنمي ؟ وي هِحيِه منُسهِلٍم  رن صي
اءي ِإلي  عنميري أينَّ أي  ليهُيكنُم، هيهيي بيا منوسي  جي من عي همي هالي: السَّ َِ فيقي طَّها من ا أيبنهو من بن اُلخي همي ه ، السَّ ليهُيكنُم، هيهييا اأُليُشهعيِريُّ عي وسي
 ".الحدَث

يذذدخ ، أو  ويريذذد أ  ،ى ظنذذه أنذذه ريذذر مررذذ ب لعذذاحب البيذذتي لذذب علذذل ذذن بعذذض النذذا  يذذدلأ فذذي مرذذ   ذذفا، 
أو يعذرح باسذم كذفب ال يمذّت لذه لعاحب البيت يطالبه ادي  ، ثم يسمي ن سذه ب يذر مذا ا ذص ر بذه،  ايم   رريمً 

 بعل ، فمر   فا ال يج ت بحال.
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اِدييةي عيُشريةي " اِصٍم اُلوياِس  :اُلحي ِليِ  ُبِن عي اِمِعِت عيُن عي ِطيبن ِفي جي هُعبي  اُلبي الي: قيهِدُمتن ِطيِ  قي ذيكيري اُلخي ُنهِزلي شن ةي ُاهريةي فيأيتيُيهتن مي

هُن هيهييا؟ قنُلهتن  هالي: مي َي فيقي ليُيِت اُلبيا قيُقتن عي ها  :فيدي ها هيهييا  مي هالي: يي ها، فيقي هِدَقظ ِلهأيني هالن ليهتن أي ي صي هالي: ينقي هريجي ِإليهيَّ فيقي ها، ثنهمَّ خي  ني
بُ  اِبِر ُبِن عي مَِّد ُبِن اُلمنُنكيِدِر عيُن جي ثيِني منحي دَّ في حاجة لهي فطرقهت  -لمصل  هللا عليت وس-لنَِّبيَّ اِد َّللاَِّ قيالي: أيتيُيتن حي

ره قهولي كه -صهل  هللا عليهت وسهلم-كهأن رسهول هللا  «أنها أنها »فقهال:  ،أنها :فقال: من هيا؟ فقلت ،عليت الباَ
 ."أو قولت هيا .هيا

مرلذه ال يحصذاج إلذى تعريذ  أ  يذفكر   ن سه يشذعر بشذيٍء مذن الصعذاظم، وأأل  مر   فا الضمير الفي يسنده إلى 
إذا كلذم  اخ ص ما يحصاج إلى أ  يعر ، وبعض النذا  يضذيب ذرًعذأنا  :باسمه، مجرك ص ته معرو ، فأذا قال

 مذن؟ عريذ ؟ ويحمذ  فذي ن سذه علذى مذن يقذ ل:أو أنذا بحاجذ  إلذى ت ؟من أنت؟    مرلي يق ذى :بالصل    يق ل له
   تنزل منزلصح، وقد أمرنا أ  ننزل النا  مناتل م.ا على  -احمد هللا- فا ما فيه  يء، 

 .. ي ري مرً  ..ل  ذكر اسمه .... :طالب
  .-إ   اء هللا-إ مال  هما فيفى والحاج  قائم  وليأ فيه ظلم له ورَّ إذا 
ٍم عيُن أيِبيِت قيالي:" مَّ مَّدن ُبنن سي ثينيا منحي دَّ بَّةي حي ذنِكري عيُن عنميري ُبِن شي قيُقتن  وي لي  دي ُمِرو بُ عي هالي ِلهي:   عي َي فيقي ها ُيٍد اُلبي هِن عنبي ُن مي

ُلتن  ن.  :هيييا؟ فيقن الي: َلي ييُعليمن اُلايُيبي ِإَلَّ َّللاَّ :أينيا، فيقي ِطيبن ِمُعتن عل قيالي اُلخي هُن بيُعهِ  بن اُلمنُحِسنِ   سي اِضيي ييُحِكي عي  اُلقي
الي  ٌَّ بيابيتن فيقي اني ِإذيا دي ينوِخ أينَّتن كي لي  الُ  :الشُّ الي الَِّيي عي َِ ميُن ذيا؟ فيقي .نيا، ييقنولن الشَّ أي  :بيا ٌَّ : أينيا هيمٌّ دي  ُيخن

ُم ِفهي اُلِعبيهاري ثنمَّ ِلكنلِ  قيُوٍم ِفي اَِلُسهِتُئيي  :الثَّاِنييةي عيُشريةي  هاةِ اِن عنهُرفنهن مي وياهن أيبنهو بي  ، كي هُن أيِبهري ًدا عي ِطيهبن منُسهني ُبهِد ُكهٍر اُلخي ي عي
لِ  َِ قيالي: أيرُ اُلمي طَّا اِصِم ُبِن عنميري ُبِن اُلخي ُولي  أنمِ  ِمُسِكيِن ِبُنِت عي ليُتِنيِك مي ِتي ِإلي  سي ِعهي، في  ميُوَلي اءي مي ُيريةي فيجي ها أيِبي هنري ليمَّ

َِ قيالي: أندر؟  "قيامي ِباُلبيا
  ي فارسي .

اِن ِبالُ " َن اَِلُسِتُئيي ا ليُيِت )بي مي عي تيُرجي ذنِكهري قياليُت أندرون. وي اِرِسهيَِّة(. وي هفي هعي هاِلٍه ُن أيُحمي ُرِديُّ ِمهنُ قيهدي ُبهِن صي رياوي هاني الهدَّ  الي: كي
دُ  ِل ِإذيا أيريادي أيُن َي جن ِدَنيةي، فيكياني ييقنولن ِللرَّ لي اُلمي اني نيزي لي: أنأيُهِل أيُصبيهي بيتن خن ليقَّ ُردِ  درون، في رياوي ِدَنيِة الدَّ  ".يَّ أيُهلن اُلمي

فا و ذذ ،كخذذ ،  ذذفا االسذذصئفا أ   :يعنذذي (أنذذدرو  )و ؟كخذذ أَ أ :يعنذذي (أنذذدر) ا  لنذذا معنذذى الجملذذ  األولذذىاآل  بذذوبذذفلح 
 اإلذ .
ُشهريةي " هُفوياني ُبه :الثَّاِلثيةي عي هٍل أينَّ صي ُنبي ةي ُبهِن حي ليهدي هُن كي دي عي اون ويى أيبنهو دي يَّهري هوِل َّللاَِّ ةي بيعيثيهتن ِإليهني أنمي سن صهل  هللا عليهت -   ري

رجهع ا»فقهال:  ،فدخلت ولم أسهلم ،بأعل  مكة -صل  هللا عليت وسلم-والنبي  ،وضاابيس ةوجداي بلبن -وسلم
ُيه «السمم علهيكم :فقل ويى أيبنهو الزُّبي ري يَّهةي. وي هُفويانن ُبهنن أنمي هوذلهك بعهد مها أيُسهليمي صي هُن جي صهل  هللا  -ِبهيَّ اِبٍر أينَّ النَّ ِر عي

 ."وذكر ابن جريج أخبرني عطاء «تأذنوا لتلم َبدأ بالسمم فم  من»قال:  -عليت وسلم
 ؟قال ماذاتدليأ  ديد،  أا  الزبير عن جاار

بهي في المجمع ألوفي سنده مجهول، ونسبت  ،طالب: قال: أخرجت أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حدَث جابر
 .....نٌر اولت شواهد  ،فيت من لم أعرفهم :وقال ،يعل 
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ُيٍج أيُخبي " ري ذيكيري اُبنن جن هولن: إِ وي ُيهريةي ييقن هِمُعتن أيبيها هنري ِني عيطيهاءظ قيهالي: سي هلن  ذيا قيهالي ري جن ه :الرَّ هلُ أيُدخن هلِ ُم فيقن ليهُم ينسي تَّه  َلي حي  :لن؟ وي

ُلتن  ليُيكنُم؟ قيالي  :تيُأِتيي ِباُلِمُفتياِح، فيقن من عي مي  "نيعيُم. :السَّ
   فا الم صاح، نعم.

جن " هن ري اءي ةي جي ُيفي يي ِويي أينَّ حن رن الي: السَّ وي ا ِفي اُلبيُيِت فيقي ٌيري ِإلي  مي لي لظ فيني من عي هلن  ،ُيكنمُ مي ها ِبعي أيأيُدخن هةن: أيمَّ ُيفي يي هالي حن هُد ُيِنهكي ؟ فيقي  فيقي
ُلتي  ويأيمَّا ِبإ خي لُ دي ليُم تيُدخن  ".ُسِتكي في

  مزا وص  ما تنطب.
 ."ستك فلم تدخلوأما با"

فذذي ال عذذ  وعنذذد م  افذذي ال عذذ ، ط ًبذذ اتجذذد ط ًبذذ رً  بعذذض النذذا  يسذذصاذ  و ذذ  فذذي نعذذف الطريذذب، يعنذذي مذذ
  خرجذذت أنذذت اآل ،ويسذذصاذ  مذذن المذذدر  خطذذ ات امذذدر ، يذذاتي واحذذد مذذن آخذذر ال عذذ  ويقذذف، اذذ  يقطذذ  أحياًنذذ

وإال  ،فذأ  أذ  لذه قذام ،أ  يسصاذ  و ذ  جذالأذ ، أو مجرك ال ق    فا تعر  من رير إذ ، فالم صرن ادو  إ
 .ف 
هُن أيِبهي وي الرابعة عشرة: " دي عي اون وياهن أيبنهو دي َِ ميا ري ا اُلبيا لن ِفي هييي ُدخن ُيهريةي هن ِممَّا َي  -ل  هللا عليهت وسهلمصه- نَّ النَِّبهيَّ أي ري

 ".أرسل إليت فقد أذن لت في الدخول أي إذا «رسول الرجل إل  الرجل إذنت» قال:
البذاب و  ،ممذا  مذن الجيذرا  أو مذن أي اف ًنذ  دع، وخرج ف   من البيت يريذد أ  يذاقم يا ف   فاكع ف نً إذا قي : 

  فا إذ ، الطلب  فا إذ . ،يدخل   ، اما تال م ص حً 
بهو داود أخرجهت أ «عي أحدكم إل  طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك لهت إذنإذا دن » :-عليت السمم-َبينت قولت "
 " .عن أبي هريرة اأيًض 
 توح؟ ذن، والباَ مفإلنسان المدعو بالباَ، وينتٌر اإلعمل وليمة وأرسل الدعواغ، فهل يقف اإذا  :طالب

 الي جذد فذي الطريذب أو  ذيء  -مذرً  – ما لذم يقذَش  -إ   اء هللا-إ مال  هما في فا تقدم اإلذ  على االسصئفا ، 
 فيحصاط ل فا. يحب أ  يطلي عليه

ةي عيُشريةي  " اِمسي لي  اُلعيُيِن فيالسَّ  :اُلخي قيعيِت اُلعيُينن عي من قيُد تي فيِإُن وي ، وي عييَّ مي ُؤيي ني وِلكي عي َلي تنعيدُّ رن خن ليُيِت، فيِإذيا تنتن ِإُذًنا ليكي ِفي دن
لن؟ فيِإُن أنذِ  ليُيِت تيقنولن: أيُدخن ِم أِلينَّكي اُلوياِردن عي مي قَّ السَّ ُيتي حي  رجعت. كي وإَلني لي قيضي

لهك فهم فهإن كهان فيهت أه بيتهك الهيي تسهكنتفأما  ،السادسة عشرة: هيه األحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك
 ".إذن عليها

 يعني الزوج ، الزوج  ال إذ  علي ا، ألن ا أس أ احصمال أ  ترا ا عريان .
 ".فهم أحق من سلمت عليهم ا دخلت بيتك فسلم عل  أهلكقال قتادة: إذ ،إَل أنك تسلم إذا دخلت"

 ؟وينظذر مذاذا تعذني فذي ال  ذ ت وريبصذه ،ل ذا يقصبذاو  ،ل ن ال يعني أ   ذفا اإلنسذا  لذه أ  يصجسذأ علذى توجصذه
 ال.
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َُ ِبِرُجلِ  " النوا: تينيُحنيُه وياُضِر اني ِفيِت ميعيكي أنمُّكي أيُو أنُختنكي فيقي تَّ فيِإُن كي ا ِلدن كي حي ُنتيِبهي وِلكي   َي ُينيهكي أِلينَّ اأُليُهلي َلي حِ  ؛خن ُشميةي بي

بيُينيهي   ."اوي
 يعني الزوج .

ا فِ أيمَّا اأُلنمُّ " اليٍة َلي تنِحبُّ أيُن تيرياهنمي لي  حي ُد ييكنونيا عي ا. قيا وياأُلنُختن فيقي اِس يهي ييُستيُأِذنن  :مِ لي اُبنن اُلقي : وي اِلكظ لي  اقيالي مي جنلن عي لرَّ
ه ويى عيطياءن ُبهنن ييسي قيُد ري ليُيِهميا. وي ُدخنلي عي ِت ويأنُخِتِت ِإذيا أيريادي أيُن َي هًم اٍر أينَّ أنمِ  جن  :-صهل  هللا عليهت وسهلم-نبهي لل  قيهالي  ري

أن تراهها  أتحهب»قال:  ،افعاوده ثمثً  «استأذن عليها»قال: إني أخدمها؟ قال:  «نعم»أستأذن عل  أمي؟ قال: 
 ".ذكره الطبري  «فاستأذن عليها»قال:  ،قال: َل «عريانة

 جه؟خرَّ من 
 وفيهت مجههول، ،مرسهًم عطهاء بهن يسهار  عهن :-وذكر الهرقم-بإثر حدَث  ضعيف أخرجت الطبري  :طالب: قالال

 .مرسًم عن عطاء لكن أخرجت البيهقي بسنٍد جيد 
 ، ومعناه صحيح.ايبقى ضعي ً 

ُشههريةي " ههاِبعيةي عي لي  :السَّ ههالي عن ، فيقي ههدظ ليههُيسي ِفيههِت أيحي ُفِسههِت وي ُيههتي ني ههلي بي خي هها:فيههِإُن دي ني هه مياؤن ههولن السَّ من ييقن هها التَّحِ مي ني بِ  هها ِمههُن ري ليُيني اغن يَّهه عي
وياهن اُبنن ويُهٍب عيِن النَِّبيِ   من. ري مي ، لِلَِّ السَّ كياغن  ".يفوسنده ضع -وسلم تصل  هللا علي- الطَّيِ بياغن اُلمنبياري

 .اضعيف جد  
ِمالسمم علينا وعل  عباد هللا الاالحين فإ :ليس فيت أحد فقل اوقال قتادة: إذا دخلت بيتً "  ".ر بيلكنت َ

 .صش د، يعني له أص   رعيجاء في اليعني كما 
 بن اهيمإبر  حدثنا( مسكون  غير ابيتً  دخل إذا باَقال: ) البخاري في األدَ المفردجاء حدَث في  :طالب
 غير لبيتا دخل إذا": قال عمر بن هللا عبد أن نافع عن سعد بن هشام حدثني: قال معن حدثني: قال المنير
  .حسن :قال األلباني ."الاالحين هللا عباد وعل  علينا السمم: فليقل المسكون 

 القبر القاص. فا له أص  مي وج ك  ،له أص ، الصسليم على الن أ وعلى عباك هللا العالحين
ت: قله .أعلهم وهللا ،قال ابهن العربهي: والاهحيه تهرك السهمم واَلسهتئيان، وذكر لنا أن الممئكة ترد عليهم قال:"

 ".قول قتادة حسن
 العحيح ترك الس م واالسصئفا . :يق ل إذا لم يمن في البيت أحد

 .......طالب: 
  فا خ   الحديث، خ   الحديث العحيح. نعم
ذيني ليكنه قولت تعال :" ُِ ه تَّ  َن لنوهيا حي ًدا فيمي تيُدخن ا أيحي وا ِفيهي ُم عنهوا فيهاُرِجعنوا هنهوي أيُزكيه  ليكنهيهلي ليكنهمن اُرجِ ُم ويِإن قِ }فيِإن لَُّم تيِجدن

ن بِ  َّللاَّ ِليمظ وي ا تيُعميلنوني عي  .[28: سورة النههور] مي
 فيت أربع مسائل:
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ًدااألول : قولت تعال :  ا أيحي وا ِفيهي ا}الضمير في   }فيِإن لَُّم تيِجدن وا ِفيهي وحكه   ،يهوغ الايهربوغ التي ههي للبي  تيِجدن
ههًداالطبههري عههن مجاهههد أنههت قههال: معنهه  قولههت:  هها أيحي وا ِفيهي ف ضههعَّ و  ،يههها متههاعفلههم يكههن لكههم  :أي  }فيههِإن لَّههُم تيِجههدن

دخل تهرأى أن البيهوغ غيهر المسهكونة إنمها  اوكهأن مجاههدً  ،وكهيلك ههو فهي غايهة الضهعف ،الطبري ههيا التأويهل
ُيههِت، الَّههيِ  ،دون إذن إذا كههان للههداخل فيههها متههاع تيههاعي اُلبي تيههاِع" مي " اُلمي ٌيههةي ريأيى ليُف ههاي هنههوي الُ وي ههطن ويالثِ يي لُّههبنسن ، ويهيههييا كن تن َن

، اِدَثي ا وياأُليحي ا قيُبليهي ِحيهن أينَّ هيِيِه اُْلييةي منُرتيِبطيةظ ِبمي . ويالاَّ ِعيفظ لنوا: ييا أيَُّهي التَُّقِدَرن  ضي ُيهري  ا الَِّيَني وميننوا َلي تيُدخن بنينوًتا غي
لنوا ويإِ  لِ منوا، فيهِإُن أنِذني ليكنهُم فيهاُدخن تنسي وا وي تَّ  تيُستيُأِنسن ها فيعيهلي فيهاُرجِ  َلَّ بنينوِتكنُم حي مي من - عنوا، كي همي ليُيهِت السَّ هُعدٍ  -عي هعي سي ، ويأيبنهو مي

ميا-منوسي  ميعي عنميري  ُنهن ن عي ِضيي َّللاَّ ًدا ييُأذي -ري ا أيحي وا ِفيهي لنوهيافي نن ليكنُم . فيِإُن ليُم تيِجدن وا ِإُذًنا.  مي تيُدخن تَّ  تيِجدن  حي
ةي  ا أيُدري ِيِه اُْل هي   قيالي: قيالي رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كلتويأيُسنيدي الطَّبيِريُّ عيُن قيتيادي ا أيُن أيُسهتيُأِذني ييةي فيمي ُكتنهي

لي  بيُعِ  ِإُخوياِني فيييقنولي ِلي ُوِلِت  ؛اُرِجُع فيأيُرِجعن ويأينيا منُاتيِبطظ  :عي  ".[28: س را النذذ ر] ُم هنوي أيُزكي  ليكن }: عيالي تي ِلقي
مذ  النذا  ال يحصمذ   ذفه ال ل المذفك ر، بعذضليطلذب  ذفا الزكذاء والنمذاء ارجذي،  :يصمنى أ  يقال لهكله نعم عمره 

فذارجي  ،ارجذي :فيقذ ل لذي ،على بعض إخذ انيأ  أسصاذ   طلبت عمري كله  فه اآلي  فما أكركص ا، :)ارجي( يق ل
 وأنا م صب .

َن منُاليًقا أيُو مي  :الثَّاِنييةن " اني اُلبيا وياءظ كي ُرعي قيُد أي  ؛ُفتنوًحاسي تن أِلينَّ الشَّ هتن اإُلِ ِبالتَُّحِريِم لِ  ُغليقي تَّه  ييُفتيحي خنوِل حي هِت، لهدُّ بِ  ُذنن ِمهُن ري
ٍة َلي ييطَِّله لي  ِصفي ُذني عي اِولي اإلُِ ينحي َي وي ُأِتيي اُلبيا ليُيِت أيُن يي ُل ييِجبن عي ليه  اُلبيُيهتِ عن ِمُنهتن بي اِلهِت ويَلي   عي ِبهِت. ِفهي اُنقِ َلي ِفهي ِإُقبي مي

ُيني  ي عي هه ي ههُن مي َِ أينَّههتن قيههالي: )مي طَّهها ههري ُبههِن اُلخي ههُن عنمي هها عي ني ليمياؤن ويى عن ههُد ري ُيههٍت في  ُيههِت ِمههنُ فيقي ههِة بي ِويي قياعي رن .( وي ههقي ههُد فيسي  فههي قي
هوِل َّللاَِّ  سن َي ري ها ُحٍر ِفي بي ًم اطَّليعي ِفي جن جن ُعٍد أينَّ ري ُهِل ُبِن سي ِحيِه عيُن سي ه- الاَّ ليُيهصي ن عي هلَّمي لَّ  َّللاَّ سي هوِل  -ِت وي سن هعي ري مي وي

 ".ستأدرى َرجل بت ر مِ  -صل  هللا عليت وسلم- َّللاَّ 
 يعني مر  المش  إال أ  أسنانه اثنين أو ث ث  ما  ي كريرا.

 اإلذن إنمها جعهل هللا ،لهو أعلهم أنهك تنٌهر لطعنهت بهت فهي عينهك» :-صل  هللا عليت وسلم-فقال لت رسول هللا "
ايهر باطلع عليك  لو أن رجًم » قال: -صل  هللا عليت وسلم-وروي عن أنس أن رسول هللا  ،«أجل البارمن 

 .«إذن فخيفتت بحااة ففقأغ عينت ما كان عليك من جناح
ُنِزِل فيِإنَّتن ييجنوزن  :الثَّاِلثيةن  ُذني شرط في دخولت اُلمي اِ ِمني  «ِإذيا ثيبيتي أينَّ اإلُِ اِلٍك وي . يِر وياُلكيِبيرِ  الاَّ اني أينيسن ُبنن مي قيُد كي

وِل َّللاَِّ  سن لي  ري لنوِغ ييُستيُأِذنن عي رضي  -غلمانهمبنائهم و أة مع يلك الاحابوك ،-صل  هللا عليت وسلم- دنوني اُلبن
 ".-همهللا عن

 كخذ لوالحناالذ ، يملذح اإلذ  فذي  المميز يذاذ  فذي كخذ ل البيذت عنذد الشذافعي ، اوياذ  أيًض  ،نعم العبي يسصاذ 
 ذ  يريذد أ   ،وحقيقذ  مذا فذي ن ذأ صذاحب البيذتمذراك الذداخ  ألنذه ال يذدرك  ن يرى أنه ال يملذح البيت، ومن م م

لشذافعي    يذاذ ، وأمذا عنذد افذ اكا  مميزً ، أما العبي ول  افليأ له أ  ياذ  إال إذا كا  مدركً  ؟يدخ  أو ال يدخ 
 والحناال  يملح اإلذ .

ن شهاء إ ،وسيأتي لهيا مزيد بيان فهي وخهر السهورة ،-رضي هللا عنهم-وغلمانهم  وكيلك الاحابة مع أبنائهم"
 ".هللا تعال 
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 (5) سورة النور-تفسري القرطيب
ِلههيمظ الرابعههة: قولههت تعههال :  لنههوني عي هها تيُعمي ن ِبمي َّللاَّ ههدظ أِلي  [28: سههورة النههههور] }وي طيليههِب تيويعُّ ليهه  اُلبنينههوِغ وي ههِس عي سُّ ُهههِل التَّجي

ُفليٍة ِلُلميعياِص  لي  غي خنوِل عي ، و الدُّ ٌيِر ِإلي  ميا َلي ييِحلُّ ويَلي ييجنوزن  "ن يقع في محٌور.لايرهم ممي ويالنَّ
أمذا  فأنذه ال يجذ ت حينئذٍف اقصحذام البيذ ت، ،ال ت ذ تأن ذا  فا إذا كانت المععذي  المص قعذ  والصذي ت لذب علذى الظذن 

 ،هبذأو خذ  ب ذ م ليلذ ط قصله خ  بيخر لي أ  رجً  إذا كانت المععي  ت  ت ف  اد من  فا، إذا رلب على الظن 
ن مذذن تقلذذي  المجنذذي عليذذه مذذوال اذذد حينئذذٍف إذا كذذا   ذذفا األمذذر ي ذذ ت فذذ  اذذد مذذن االقصحذذام،  ليزنذذي ا ذذاأو امذذرأا 

 الجاني،  مفا قرر أ   العلم.
تيههاعظ لَّ " هها مي ونيٍة ِفيهي ُسههكن ُيههري مي لنوا بنينوًتهها غي ههاحظ أين تيههُدخن ني ليههُيكنُم جن ن }لَّههُيسي عي َّللاَّ ههكنههُم وي ُعليههمن مي هها تيُكتنمنههوني  يي مي سههورة ] ا تنُبههدنوني وي

 .[29: النههور
 :فيت مسألتان

ِويي أينَّ بيُع ي النَّاِس ليمَّا نيزيليُت وييةن اَِلُستِ  :اأُلنولي " ُسهيي ، فيكياني َلي رِ ي اأُليمُ فِ ُئيياِن تيعيمَّقي رن ِرًبا ويَلي مي وًنا ُأِتي ميُوِضًعا خي كن
لَّمي وي  اِإَلَّ سي ن تيعيالي  ِفيهي ، فينيزيليُت هيِيِه اُْلييةن، أيبياحي َّللاَّ ُفعي ا اُستيُأذيني اِن ِفهري هَِلُسِتُئيي ننتن أيحي ُيهٍت َلي ييُسهكن هلِ  بي أِلينَّ اُلِعلَّهةي  ؛دظ ي كن

مياِغ، فيِإذيا رن لي  اُلحن ِة عي ُوِف اُلكيُشفي اِن ِإنَّميا ِهيي أِليُجِل خي ُكمن.ِعلَّةن زيالي الُ ازياليِت  ِفي اَِلُسِتُئيي  "ُلحن
  يحصذاج أ  يسذصاذ  إذا عذر  أنذه لذيأ في ذا أحذد، وكذفلح إذا أراك فذيعني إذا احصذاج أ  يقضذي حاجصذه فذي خربذ  

 عند بابه ويسصاذ  صاحبه، مر   فا ال يحصاج إلى إذ .ما يجلأ ككا  م ص ح فيه البضائي إلى مح  أ  ياتي 
ا :لثَّاِنييةن "ا مَّ اُختيليفي اُلعنليمي الي منحي ِيِه اُلبنينوِغ، فيقي قي دن ُبنن اءن ِفي اُلمنرياِد ِبهي ِفيَِّة وي ني هُلحي ني : ِهيي اُلفي اِهدظ منجي ةن وي ٌن الَِّتهي ِفهي تيادي اِد

دظ  ا أيحي ننهي : َلي ييُسكن اِهدظ اِبليِة. قيالي منجي ٌِ السَّ هأُ  ،طنرن ُل ِهيي ميُوقنوفيهةظ ِليي هلُّ اُبهنِ ِويي ِإلي بي ها كن هِبيلٍ ُيهي همُ  سي تيهاعظ ليهن ها مي ِفيهي ، أيِي ، وي
ا.  عيِتهي ُنفي  اُسِتُمتياعظ ِبمي

ينبي  ورن ميكَّةي، وي ا دن ِفيَِّة أيُيًضا أينَّ اُلمنريادي ِبهي ني مَِّد ُبِن اُلحي اِلٍك. وي يِ ننتن قي ويعيُن منحي ها غي ُولن مي هُوِل ِبأينَّهي ليه  اُلقي لَّكيهٍة، هيهييا عي ُيهرن منتيمي
كي  ري اويأينَّ النَّاسي شن ُنويًة. ،اءن ِفيهي  "ويأينَّ ميكَّةي أنِخييُغ عي

ألحذذد، وأ  النذذا  في ذذا  اأوق ذذت كذذارن السذذ اك وليسذذت ملً ذذ  ممذذ  فصحذذت عنذذ ا، وأن ذذا إ : ذذفا علذذى قذذ ل مذذن يقذذ ل
وبقذي كذ   ذق  فذي ايصذه مل ذه ثااذت لذه فذ   احذت صذلحً صِ ف    ذانإ :وأما مذن قذال ،ن اك ن ا عَ س اء، و فا مقصضى 

مذذّن علذذى أ ذذ  ممذذ   -عليذذه العذذ ا والسذذ م-وأ  النبذذي  ،نذذ اصحذذت عَ وعلذذى القذذ ل بان ذذا ف   ، ذذ ميذذرك مرذذ   ذذفا ال
 ن ا.ت عَ ول  كان ،ألصحاا ا امل ً  افص    أيًض  ،«أنصم الطلقاء» :وقال ،ومساثن م كما مّن علي م بان س مابي ت م 

هارِ " ُيسي وياِنيهتن اُلقي : ِههيي حي هُعِبيُّ ُيهٍد ويالشَّ قيالي اُبنن زي هُعبِ وي : أِلي يَّاِغ. قيهالي الشَّ هُم جهايُّ قيهالنو وا ببيهو ؤ نَّهن ها، وي عيلنوهيها ِفيهي ا عهم فيجي
ا النَّا لنهي ُدخن َن الَِّتي َي ا اُلِخري : اُلمنريادن ِبهي قيالي عيطياءظ قي ُوِل وياُلاياِئطِ سن ِلُلبي ِللنَّاِس هيلنمَّ. وي هاِبرن ، فيِفي هيييا أيُيًضا ميتياعظ. وي الي جي

يُ  ازي ُبنن زي هي تياِع اُلجي  ."ٍد: ليُيسي ييُعِني ِباُلمي
 ي به مصاع.نص َ وك  ما ي  نما يعني به االسصمصاع، يعني ليأ يعنى بالمصاع األثان، إ

ا لِ  " لنهي هُدخن ِربيهةظ َي هاٍر، أيُو خي ُنِزلنهتن قيهُومظ ِمهُن ليُيهٍل أيُو نيهي ُنهِزلظ َي هِة، ِإمَّها مي اجي ا ِسهوياهن ِمهني اُلحي ليِكُن مي هاوي ضي ارظ قي هٍة، أيُو دي اجي ِء حي
ييا ميتياع ا فيهي ٌنرن ِإليُيهي ُن :،ظ َي هاسن هٍر النَّحَّ ُعفي تيهاعظ. قيهالي أيبنهو جي ُنييا مي اِفِع الدُّ ني لُّ مي كن وههيا شهرح حسهن مهن قهول إمهام مهن   وي
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تِ عنههومنههت  ،ومنههت أمتههع هللا بههك ،المنفعههة :والمتههاع فههي كههمم العههَر، وهههو موافههق للاههة ،أئمههة المسههلمين  وهننَّ }فيمي
 .[49: سورة األحزاَ]

قيالي: أيمَّا ِبيِ  وي اِضي أيبنو بيُكِر ُبنن اُلعيري : وياُختياريهن أيُيًضا اُلقي ري  مينُ  قنُلتن ُد اُلميتياعي ِبأينَّ  فيسَّ اِع فيقي ُنِتفي ِميعن اَِل بَّقي طي تن جي
ا إِ  اِخلي ِفيهي بييَّني أينَّ الدَّ ِل، وي ُياي اءي ِباُلفي جي لي وي ا نَّميا هنوي لِ اُلمنفياَّ اعِ  تن ِمني لي مي اُنكي في  ،اَِلُنِتفي لن ِفي اُلخي ُدخن ويِهيي  ،اغِ الطَّاِلبن َي

اِرسن  انياغِ  ؛اُلميدي لن اُلخي ُدخن اِكنن َي اتِ  ،ِلطيليِب اُلِعُلِم، ويالسَّ ني ، أي ويِهيي اُلفي ، ويالزَّ ِي اُلفي قن ٌن اِد كَّاني ِلِمبُ ني لن الدُّ ُدخن ِتيياِع، بنونن َي
ُجِهِت ِمُن بياويالُ  لي  وي تي  عي ُِ لٌّ َن كن ِة، وي اجي ءي ِلُلحي مي لن اُلخي ُدخن اِقنن َي ذي لن اُبِن زي وُ ويأيمَّا قي  ِبِت.حي ُولظ  وي ُعِبيِ  فيقي ِلكي أينَّ ُيٍد ويالشَّ

ٍة ِلكنل ِ  ُيرن منبياحي ٌنوريةظ ِبأيُموياِل النَّاِس، غي ُح اِريَّاِغ مي ُيسي ا ِبِإجُ دن  أيريادي  مينُ  بنينوغي اُلقي وليهي ا ِإَلَّ مي خن لنهي ُدخن اٍع، ويَلي َي ُن أيِذني ليتن مي
ُفِع الناس. لنوني ِبدي كَّ ا منوي ُل أيُربيابنهي ا، بي بُّهي  "ري

ت وأن ذذا ال تذذدخ  إال باسذذصئفا ، أمذذا المحذذ  ، ذذ م ذذفه لذذ  قيذذ  في ذذا مرذذ   ذذفا الأمذذا المسذذص كعات والمقذذات  مرذذ  
 لنا  للزبائن ف فه ال تحصاج إلى اسصئفا .المشرع  الصي في ا البضائي معروض  ل

 
 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى هللا وسلم على سيدنا 


